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                                                                                                                   Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2022  
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
Σύμφωνα με τις παραγράφους 3.4.6 και 3.5.7.2 της από 18 Νοεμβρίου 2022 Πρόσκλησης Υποβολής 

Προσφορών για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα 

(υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της 

χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Πύλου για περίοδο 40 ετών, όπως τροποποιήθηκε  

στις 22.09.2022 (η «Πρόσκληση»), το ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοινώνει ότι τροποποιεί την 

παράγραφο 3.4.6 της Πρόσκλησης ως κάτωθι: 

 

 
Δεδομένης της μετάθεσης της Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών την 29η Νοεμβρίου 2022, 

γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2022.  

Στην περίπτωση αυτή, έκαστο δικαιολογητικό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ένορκη βεβαίωση 

ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (αποδεκτές γίνονται και υπεύθυνες δηλώσεις εκδοθείσες 

μέσω gov.gr) ή υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους προέλευσης/εγκατάστασης του 

Προσφέροντος, δεόντως υπογεγραμμένη από τον Προσφέροντα (αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο) ή 

το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Προσφέροντος (αν αυτός είναι νομικό πρόσωπο), σύμφωνα και με τους 

γενικούς όρους της Πρόσκλησης, με την οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο του 

εκάστοτε δικαιολογητικού/ βεβαίωσης δεν έχει μεταβληθεί μέχρι και τον χρόνο υπογραφής της.  

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να μη διαφέρει ουσιωδώς από το πρότυπο που 

ακολουθεί παρά πόδας της παρούσας ανακοίνωσης και να φέρει ημερομηνία έκδοσης όχι 

προγενέστερη της 31ης Οκτωβρίου 2022. .  

Οι όροι που δεν ορίζονται στην παρούσα  θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στην Πρόσκληση. Το 

πλήρες κείμενο αυτού του εγγράφου καθώς και της Πρόσκλησης διατίθεται στον επίσημο ιστότοπο 

του ΤΑΙΠΕΔ: www.hradf.com. 

 
29.11.2022 

 
Καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών  
από τους Επενδυτές 
  

 

http://www.hradf.com/


 

 2 

 

«Πρότυπο ένορκης βεβαίωσης/υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με την ισχύ εκδοθέντων 

πιστοποιητικών/βεβαιώσεων 

ΠΡΟΣ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Εγώ (εμείς), ο (οι) κάτωθι υπογράφων(-οντες) [·],του [·] (πλήρες όνομα πατέρα) και της [·] (πλήρες 

όνομα μητέρας), κάτοχος του [·] (χώρα) διαβατηρίου/ Α.Δ.Τ. με αριθμό [·] που εκδόθηκε από [·] (η 

αρχή που εξέδωσε το διαβατήριο) στις [·] (ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου), [·] (χώρα) 

πολίτης, γεννημένος στην [·] (τόπος γέννησης, πόλη και χώρα) στις [·] (ημερομηνία γέννησης), 

κάτοικος [·] (χώρα - πόλη - οδός – ταχυδρομικός κώδικας) {στην περίπτωση που οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι της εταιρείας είναι περισσότεροι από ένας, τα λεπτομερή στοιχεία όλων των 

εκπροσώπων που θα υπογράφουν πρέπει να συμπληρώνονται}, ενεργώντας υπό την ιδιότητά 

μου/μας ως νομίμου(-ων) εκπροσώπου(-ων) του νομικού προσώπου με την εμπορική επωνυμία [·], 

που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της [·], με αριθμό μητρώου εταιρείας [·] και καταστατική έδρα στην 

[·] (χώρα - πόλη – οδός – ταχυδρομικός κώδικας), με [·] (χώρα) αριθμό φορολογικού μητρώου [·], με 

την παρούσα βεβαιώνω ενόρκως / δηλώνω υπεύθυνα σε σχέση με την υποβολή Προσφοράς από την 

εταιρεία [.] (επωνυμία του Υποψηφίου) στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το Ταμείο για την 

ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος (υπηρεσιών ελλιμενισμού και 

άλλων υπηρεσιών) και δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της 

Μαρίνας Πύλου, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ταμείο στις 18.11.2021, 

ότι: 

Το περιεχόμενο του/της από [ημερομηνία έκδοσης] πιστοποιητικού/βεβαίωσης/εγγράφου, 

εκδοθέντος/είσας από [αρχή έκδοσης], από το οποίο προκύπτει ότι εγώ/η εταιρεία [επωνυμία 

Προσφέροντος], [αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του/της 

πιστοποιητικού/βεβαίωσης/εγγράφου] δεν έχει μεταβληθεί από τον χρόνο έκδοσής του/της μέχρι 

και τον χρόνο υπογραφής της παρούσας, ενώ το/η ως άνω πιστοποιητικό/βεβαίωση/έγγραφο ισχύει 

ακόμα κατά τον χρόνο υπογραφής της παρούσας. 

_______ (Τόπος), __________ (Ημερομηνία) 

Υπό την ιδιότητα του __________________________ [θέση] 

Εξουσιοδοτημένος προς υπογραφή της παρούσας Δήλωσης στο όνομα 

________________________________________________________________ 

[επωνυμία] 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………».  

 


